Regulamin rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia w Nowinach
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n.
zm.), Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzgl dnianych w post powaniu
rekrutacyjnym, skadu i szczegóowych zada komisji rekrutacyjnej, szczegóowego trybu
i terminów
przeprowadzania
post powania
rekrutacyjnego
oraz
post powania
uzupeniaj cego (Dz. U. poz. 1942), Zarz dzenia nr 48/17 w i t okrzyskiego Kuratora
O wiaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie okre lenia terminów przeprowadzania
post powania rekrutacyjnego i post powania uzupeniaj cego do publicznych szkó
podstawowych dla dorosych, klas I publicznych szkó ponadgimnazjalnych, klasy I
publicznej szkoy ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy –
Prawo o wiatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkó policealnych na rok
szkolny 2017/2018 w województwie wi t okrzyskim, Komunikat w i t okrzyskiego Kuratora
O wiaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez
w i t okrzyskiego Kuratora O wiaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r.
o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.), uwzgl dnianych w
post powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

§1
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Nowinach na rok szkolny 2017/2018 będzie
prowadzony nabór do jednej klasy (24 uczniów) o następujących kierunkach kształcenia:
- mechanik pojazdów samochodowych
-lakiernik
-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
-fryzjer
-kucharz
-cukiernik,
- nowy kierunek planowany od września 2018 – kierowca-mechanik.

§2
KRYTERIA REKRUTACJI
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za
oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć (matematyka, język

angielski, technika), a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo ukończenia gimnazjum, w tym
konkursy - 100 pkt.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, przedmiot wybrany
przez szkołę: technika
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego, 2) historii
i wiedzy o społeczeństwie, 3) matematyki, 4) przedmiotów przyrodniczych, 5) języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady: x% razy
0,2, co oznacza, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów (według zasady: 4 przedmioty x 18 pkt = 72 pkt),
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy
4 następujące przeliczenia:
1) celujący - 18 punktów,
2) bardzo dobry - 17 punktów,
3) dobry - 14 punktów,
4) dostateczny - 8 punktów,
5) dopuszczający - 2 punkty;
4. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu– 3 punkty.
6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie konkursy – 18, w tym:
1) konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień (laureat – 7 pkt, finalista – 5 pkt):
2) Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów (finalista 1 konkursu – 7 pkt; finalista 2 lub więcej
konkursów – 10 pkt; laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów):
3) Miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane
na podstawie regulaminu zawodów (konkursu) w konkursach artystycznych i konkursach
wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na
szczeblu: - międzynarodowym – 4 pkt, - krajowym – 3 pkt, - wojewódzkim – 2 pkt, powiatowym – 1 pkt. Za wyróżnienia uzyskane za uczestnictwo w zawodach nie są
przyznawane punkty.
4) Wysokie miejsca w konkursach sportowych wraz z listą punktowanych dyscyplin
sportowych zawarte w załączniku do regulaminu na podstawie :

Komunikatu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych.
7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są
niezależnie od kryteriów.
8. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego lub jego części przez
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się punkty za oceny z języka
polskiego, matematyki; historii, wiedzy o społeczeństwie; biologii, chemii, fizyki, geografii;
języka obcego nowożytnego według zasad określonych w § 10 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia.
§3
ZASADY REKRUTACJI
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora
szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
2. Kandydaci na pierwszym etapie rekrutacji składają następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (Art.20t Ustawy) potwierdzony podpisem kandydata oraz
rodzica,
b) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył,
c) dokumenty dodatkowe: - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
- opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły ponadgimnazjalnej,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata lub jednego
z rodziców kandydata lub obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie
równoważne,
- dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica
i oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata przez jednego z rodziców oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wychowującej troje i więcej dzieci);
oświadczenie rodzica jest opatrzone klauzulą, zastępującą pouczenie o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań, następującej treści: „Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Wyżej wymienione
dokumenty dodatkowe są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo

w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą
być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
3. Kandydaci przyjęci do klas pierwszych zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły
następujących dokumentów:
-orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu,
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- karta zdrowia,
- dwie fotografie.
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
5. W przypadku kandydata, który jest obywatelem polskim i pobierał naukę w innym
państwie podstawą rekrutacji jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument
stwierdzający ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają one
jednakową wartość):
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objecie kandydata pieczą zastępczą.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na kolejnym
etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:
-wynik z egzaminu gimnazjalnego
-procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki
-procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych
-ocena zachowania.
§4
TERMINARZ REKRUTACJI
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla
dorosłych na rok szkolny 2017 / 2018.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31
marca 2017r.

§5
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
1. Rodzic kandydata nieprzyjętego do szkoły może w terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata
w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica, o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Na decyzję dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
§6
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach kandydata należy przez to rozumieć
także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą
nad kandydatem.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

